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Ferramentas avançadas
O GeoSeade é uma aplicação que contempla tanto a visualização pré-formatada de
geoinformações quanto a possibilidade de o usuário editar e criar novos mapas utilizando as
variáveis vinculadas às camadas de informações do sistema.
Para conhecer quais variáveis integram a camada de informação escolhida, o usuário pode
utilizar a ferramenta informação: basta clicar com o botão esquerdo do mouse sobre qualquer
lugar do mapa e logo aparecerá uma janela de informação com as variáveis listadas. Uma
segunda opção é acessar a tabela de dados da camada de informação ativa.
Acesse a função “Tabela” no menu
“Camadas incluídas”, ativando a seta
verde no canto direito da camada ativa.
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Tabela e gráfico

1

Menu superior
1.1 Selecionar: conforme a imagem, é possível selecionar alguns registros a fim de criar
um tema novo (camada) ou gerar um gráfico somente com os registros selecionados.
Para tanto, é necessário marcar na caixa de seleção, indicada no destaque número 3, os
registros escolhidos e só depois acionar o botão selecionar e, em sequência, escolher sua
finalidade entre criar tema ou gerar um gráfico.
1.2 Limpar: limpa a seleção realizada.
1.3 Criar tema: a partir de uma seleção feita é possível criar um tema novo, ou seja,
incluir uma camada de informação nova no menu “Camadas incluídas”, podendo fazer
o download no formato shapefile. Essa camada é virtual e desaparece em uma nova
seção.
1.4 Gráfico: gerador de gráfico de todo o conjunto de registros ou somente daqueles
selecionados.
1.5 Vínculo: permite criar um vínculo entre tabelas, desde que possuam uma variável
de ligação correspondente.
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2

Navegação
2.1 Menos e mais: servem para avançar, sinal de mais, ou retroceder, sinal de menos,
na paginação dos registros.
2.2 Ver todos: mostra todos os registros em única página.
2.3 Atualizar a lista de registros: retorna à configuração original da lista.
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Excluir, localizar e selecionar
3.1 X: exclui um registro da visualização.
3.2 Zoom: permite zoom e centraliza o registro no mapa.
3.3 Caixa de seleção: permite marcar os registros a serem selecionados.

Na janela de visualização da tabela, no menu superior, existe a opção de gerar um gráfico.
1o Selecionar o tipo de gráfico.

2o Configuração do gráfico. Primeiro escolha
uma camada e, em seguida, configure o
gráfico para depois acionar o botão obter
dados.
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3o Em CSV é visualizada a lista de dados representados, em PNG gera-se uma imagem do
gráfico e em Compor é possível fundir dois gráficos. Para abrir uma nova janela e gerar mais
gráficos, utilize o sinal de mais no canto superior direito da janela.
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Mapa – criar e editar
É possível editar um mapa ou criar novos mapas a partir das variáveis disponíveis na camada de
informação. Isso é feito por meio da função “Editar legenda” disponível no menu “Camadas
incluídas”, ativando a seta verde no canto direito da camada ativa.

1

Guias
1.1 Legenda: tela inicial, como apresentado na imagem.
1.2 Classes: acesso ao editor que cria novos mapas.
1.3 Editor: para acessar o editor, clique em um símbolo na guia Legenda (4.2)
1.4 Gráficos: cria um gráfico com o número de ocorrência em cada classe.
1.5 SLD: gera um arquivo XML, no padrão SLD, contendo a legenda atual da camada.
1.6 Cluster: faz a representação dos dados na forma de cluster. Cada cluster agrupa
elementos próximos e mostra as quantidades existentes. A proximidade depende da
escala do mapa.
1.7 Auto: a geração de classes pode ser feita automaticamente por meio da definição
de colunas, existentes na tabela de atributos do tema.
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2

Menu
2.1 Aplicar alterações: aplica as alterações realizadas.
2.2 Adicionar classe: adiciona nova classe em branco.
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Cabeçalho
3.1 Inverte as cores das classes.
3.2 Varia a textura ou tamanho. Caso seja acionada essa função, a mesma só é
desmarcada iniciando uma nova seção.
3.3 Nome: como será exibido na legenda do mapa.
3.4 Expressão: fórmula que resulta na definição da classe. Ao lado de cada classe existe
um símbolo (chave fixa) que permite ativar o editor de expressão.
3.5 Minscale e maxscale: define a escala cartográfica mínima e máxima para exibição
do mapa.
3.6 As setas apontadas para cima e para baixo permitem alterar a ordem das classes.
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Lateral
4.1 Exclui a classe.
4.2 Acesso ao editor completo do símbolo.
4.3 Acesso ao editor de cor.
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Mapa com classes de dados

1

2

3
4
5
6
7

Essa opção selecionada significa
que qualquer função utilizada nesse
menu incidirá somente nos elementos
visíveis na tela. Em caso de zoom sobre
determinado local, apenas esse será
afetado.
Função de transformação da base
cartográfica: dependendo do objeto
cartográfico
utilizado
(polígono,
linha ou ponto) haverá esses tipos de
transformação: centroid, box, vértices,
vértice inicial e vértice final. Para
polígonos o tipo de transformação é
box.
Todos os elementos do mapa serão
representados com um único símbolo.
Cria mapa com uma variável categórica.
Variável que será utilizada como nome
das classes.
Cria mapa com variável quantitativa –
valores.
Tipos de discretização de dados para
gerar as classes. Intervalos iguais,
quebras naturais (Jensks) e quantis.

(continua)
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Cria mapa em duas classes, sendo que
a primeira concentra os registros que,
somados, correspondem à primeira
metade do total e a segunda classe
corresponde à segunda metade.
Cria mapa de duas classes, sendo que
a primeira concentra os registros que
estão abaixo da média e a segunda
engloba aqueles que são iguais ou
superiores à média.
Cria mapa para
utilizando quartis.

item
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Mapa de símbolos proporcionais
No exemplo abaixo, selecionamos uma camada de informação tipo ponto (escolas do ensino
médio da rede privada) e criamos o mapa utilizando a variável “total de classes”.

Para criar o mapa de símbolos proporcionais, deve-se acessar o Editar legenda e clicar sobre o
símbolo que representa a classe, na guia “Legenda” para acessar o editor e depois:
1o Em “Tamanho/espaçamento. Defina um valor ou um item da tabela de atributos que contém
os valores para cada elemento”: escolher uma variável e clicar no botão com a seta à direita.
2o Em “Maior tamanho (pixels), que os símbolos serão desenhados, quando a escala de desenho
de símbolos estiver ativo”: definir o tamanho máximo do símbolo de representação.

A aplicação desse tipo de representação só é possível com uma base cartográfica tipo ponto,
podendo ocorrer uma grande sobreposição de figuras. Para amenizar tal situação, podese utilizar a função “Cluster” da Edição de legenda para obter outro resultado, conforme
demonstrado em seguida.
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Cluster mais mapa de figuras proporcionais
No exemplo abaixo, selecionamos uma camada de informação tipo ponto (escolas do ensino
médio da rede privada) e criamos o mapa utilizando a variável “total de classes”, contudo,
antes foi aplicada a função cluster da camada empregando a variável “total de classes” para
depois criar o mapa usando o resultado desse processamento.

Na guia “Cluster”, na primeira opção, “Distância (pixels) máxima entre os pontos que será
considerada para permitir o agrupamento”, colocamos 50. Na última opção, “Item que será
utilizado para separar os diferentes agrupamentos”, utilizamos a variável total de classes e
aplicamos. Pequenos grupos serão formados e a quantidade de pontos será reduzida.
Na guia “Legenda”, acessar a edição do símbolo clicando sobre ele.
1o Em “Tamanho/espaçamento. Defina um valor ou um item da tabela de atributos que contém
os valores para cada elemento”, escolher o resultado “Cluster feature count” e ativar.
2o Em “Maior tamanho (pixels), que os símbolos serão desenhados, quando a escala de desenho
de símbolos estiver ativo”, definir o tamanho máximo do símbolo de representação.
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Análise – mapa de calor e agrupamento
Acesse o menu “Análise” na página inicial opção “Caixa de ferramentas”.
Mapa de calor
No menu “Análise” acesse a opção “Outros” e depois Mapa de calor.
1o Valor de cada ponto: caso a camada seja de pontos e for polígono, selecione uma variável.
2o Poderá editar um título, definir o raio do ponto ou centroide e a opacidade do resultado.
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Mapa de agrupamento
No menu “Análise” acesse a opção “Outros” e depois Mapa de agrupamento.
1o Escolher uma camada de informação ativa, preferencialmente de pontos.
2o Poderá editar um título, definir o raio do ponto, opacidade do resultado, cor de fundo, cor
de contorno e cor do texto. O resultado apresenta o somatório dos elementos representados
no grupo (círculo). Ao mudar de escala a representação se reconfigura automaticamente.
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Área e distância
No menu “Caixa de ferramentas” acesse as opções “Área” e “Distância”.
1o As opções permitem calcular a área e a distância aproximada.
2o É possível utilizar ambas as opções para criar um desenho de polígono ou linha e incorporar
ao mapa, podendo fazer o download em formato shapefile.
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Conexões WMS, GEOJSON...
No menu “Incluir mais camadas” acesse
as opções em que aparecerá “Conexões”.
1o Escolher uma das opções de conexão:
KML, WMS, WMS-T, GEORSS ou GEOJSON.
2o Digitar o endereço do serviço e clicar em
lista as camadas do wms.
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Upload de base cartográfica
No menu “Incluir mais camadas” acesse
as opções em que aparecerá “Upload SHP,
CSV...”.
1o Escolher uma das opções de upload:
SHAPE FILE, DBF / CSV, GPX ou KML.
Obs. Arquivo CSV e DBF aqui só para
georreferenciar elementos com latitude e
longitude na base.
2o No caso do shapefile, lembrar que o
mesmo é composto de vários arquivos,
sendo o PRJ opcional.
Obs. A base cartográfica shapefile nesse
caso se comportará somente como desenho,
não sendo possível consultar atributos da
base e tampouco configurá-la.
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